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Προς
τα µέλη του Κλάδου
Κλινικής Ψυχολογίας/ Ψυχολογίας της Υγείας
της ΕΛΨΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η συνάντηση των µελών του Κλάδου έγινε στις 28.3.11 στην αίθουσα
τηλεδιάσκεψης του ΕΚΠΑ στο κτίριο του Κέντρου Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης
∆ικτύου στην Πανεπιστηµιούπολη, όπου υπήρχε η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης.
Συµµετείχαν οι Ε. Γεωργάκα και Ε. Αυδή (από τη Θεσσαλονίκη) και ο Β.
Καραδήµας (από την Κρήτη). Παρόντες ήταν οι Ν. Χαρίλα, Γ. Κουλιεράκης, Κ.
Κουνενού, Α. Τσαµπαρλή, Κ. Ρότσικα και Σ. Γεωργουτσάκου. Οι συντονιστές του
Κλάδου Α. Καλαντζή- Αζίζι και Φ. Αναγνωστόπουλος απουσίαζαν, λόγω συµµετοχής
σε εκλεκτορικό σώµα, η Τ. Πασχάλη ειδοποίησε ότι δεν θα παρευρεθεί λόγω
ασθένειας.
Συζητήθηκαν τα εξής θέµατα:
1. Οι κ. Τσαµπαρλή και Κουνενού ενηµέρωσαν ότι έχουν επιλεγεί 25 περίπου
Εργασίες για το Βιβλίο του Κλάδου. Τίτλος του Βιβλίου: Κλινική Ψυχολογία
και Ψυχολογία της Υγείας. Παρέµβαση στην Κοινότητα». Πιθανώς στη
πορεία κάποια Κεφάλαια να αφαιρεθούν. Υπολογίζουν συνολικό αριθµό
σελίδων 300. Θα προσεγγίσουν τους εκδοτικούς οίκους «Παπαζήση» και
«Πεδίο». Η κ. Χαρίλα µετέφερε την πρόταση της κ. Καλαντζή να δώσει ο
Κλάδος 2000 ευρώ για την έκδοση και έγινε δεκτή, εάν δεν βρεθεί εκδότης
που να το αναλάβει δωρεάν.
2. Σε σχέση µε τη διαφήµιση του προηγούµενου Βιβλίου του Κλάδου, ο Γ.
Κουλιεράκης ενηµέρωσε ότι οι επιµελητές έχουν κάνει κάποιες κινήσεις:
Έχουν στείλει ∆ελτίο Τύπου στις εκδόσεις «Παπαζήση». Έχουν σκεφτεί να
γίνει εκδήλωση, η οποία όµως έχει «παγώσει», λόγω της εκδήλωσης που θα
γίνει για τον Bennett. Επίσης, ο κάθε συγγραφέας έχει πάρει τα αντίτυπα του
και τα έχει προφανώς στείλει σε βιβλιοθήκες κ.λ.π.
3. Αναφορικά µε την οµιλία του καθ. P. Bennett (5 Μαΐου) η κ. Ρότσικα
πρότεινε να σταλούν ηλεκτρονικά προσκλήσεις (ίσως και αφίσα) σε όλες τις
δοµές (Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Νοσοκοµεία κ.λ.π.). Η κ. Ρότσικα ανέλαβε να
το «ανεβάσει» στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Οι
περισσότεροι πρότειναν να γίνει η διαφήµιση µε την αποστολή e-mails.
4. Ο Γ. Κουλιεράκης πρότεινε ότι το site του Κλάδου µας χρειάζεται ανανέωση
για λειτουργικούς και αισθητικούς λόγους και πρότεινε να γίνει πιο
διαδραστικό. Πρότεινε ο Κλάδος να συνεισφέρει σ’ αυτό µε 1000 ευρώ. Στην
επόµενη συνάντηση θα ξανασυζητηθεί για να έχει ενηµερωθεί και ο Ταµίας.
5. Η κ. Ρότσικα ρώτησε σχετικά µε τη συµµετοχή του Κλάδου µε συµπόσια στο
Συνέδριο της ΕΛΨΕ (ενηµέρωσε γι’ αυτό η κ. Κουνενού) και στο
Πανευρωπαϊκό της Ψυχολογίας της Υγείας στην Κρήτη (ενηµέρωσε ο Γ.
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Κουλιεράκης). Επίσης οι συνάδελφοι από τη Θεσσαλονίκη ενηµέρωσαν ότι
θα πάρουν µέρος µε ανακοινώσεις τους στο Συνέδριο της ΕΛΨΕ.
6. Ο Β. Καραδήµας ενηµέρωσε µετά από ερώτηση της Ν. Χαρίλα ότι το
αγγλόφωνο βιβλίο του Κλάδου, το οποίο είχε βγει σε λίγα σχετικά αντίτυπα,
τελειώνει και η κ. Χαρίλα ζήτησε να πάρει τα υπόλοιπα αντίτυπα για να τα
διαθέσει σε φοιτητές στο Πανεπιστήµιο.
7. Οι συνάδελφοι από τη Θεσσαλονίκη πρότειναν η επόµενη συνάντηση του
Κλάδου (2/5/11) να γίνει µε Τηλεδιάσκεψη. Ρωτήθηκε η υπεύθυνη και η
αίθουσα είναι διαθέσιµη. Έµεινε εκκρεµές το ζήτηµα για να ρωτηθούν οι
συντονιστές του Κλάδου.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η επόµενη συνάντηση του Κλάδου θα γίνει στο Εργαστήριο Ψυχολογικής
Συµβουλευτικής Φοιτητών (Φιλοσοφική Σχολή, γρ.511) στις 2.5.2011, 14.3016.00, ώστε όποιος συνάδελφος επιθυµεί, να µπορέσει να παρευρεθεί στο
Σεµινάριο της κ. Λουΐζας Canham- ∆ηµητριάδη, ∆ευτέρα 2.5.2011, 4-6 στη
Φιλοσοφική Σχολή, στο Εργαστήριο Πειραµατικής Ψυχολογίας (5ος όροφος), που
διοργανώνεται για τους σπουδαστές του ΜΠΚΨ µε θέµα « Ο ρόλος του Κλινικού
Ψυχολόγου στο NHS» (Αγγλίας).

Οι συντονιστές του Κλάδου

Α. Καλαντζή- Αζίζι
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Φ. Αναγνωστόπουλος
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